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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาวิถีชีวิต และการทางานของ อสม. 2. สร้างอุดมการณ์
ของ อสม. ในการเป็นผู้นาแห่งการรับใช้ 3. เพื่อพัฒนา อสม. ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมวิถีไทยเชิงพุทธ กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 16 คนดาเนินการวิจัย 4 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีออกแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป การมีภาวะผู้นาและการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ระยะที่ 2 ปฏิบัติมีการลงทะเบียนตอบแบบประเมินเบื้องต้น เปิดงานแจ้งวัตถุประสงค์ แนะนาตัว
แบ่งกลุ่มทากิจกรรม ระยะที่ 3 ประเมินผลหลังทากิจกรรม ระยะที่ 4 ติดตามประเมินผลหลังทากิจกรรม 4 สัปดาห์ (24 วัน)
วิเคราะห์ผลเชิงปริมาณโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูล เชิงคุณภาพวิเคราะห์เนื้อหา
เปรียบเทียบก่อนและหลังดาเนินการพัฒนา
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มเป้าหมาย 16 คน (100%) อายุ 56-60 ปี (25.00 %) อายุ 60 ปี (43.75%) นับถือศาสนา
พุทธ (100%) สถานภาพสมรส (62.50 %) การศึกษาประถมศึกษา (50.00%) ระยะเวลาเป็น อสม. 1-5 ปี (37.50%) สูงสุด
30 ปีต่าสุด 2 เดือนสถานภาพในชุมชนเป็นกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (75.00 %) เคยได้รับรางวัล 2 คน (12.50%) สุขภาพ
แข็ งแรง ไม่ มี โรคประจาตั ว (43.75%) มี โรคประจาตั ว (56.25 %) ได้ แก่ ความดั น โลหิ ต สู ง ไขมั น ในเลื อดสูง เบาหวาน
โรคหัวใจ แต่ทุกคนควบคุมโรคได้
ระดับภาวะผู้นาแห่งการรับใช้ มีค่าเฉลี่ยทุกด้าน ก่อนการอบรมมีระดับมาก (𝑥̅ 3.44, SD.0.55) หลังการอบรมมี
ค่าเฉลี่ยระดับมาก (𝑥̅ 3.56, SD.0.60)
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมีค่าเฉลี่ยทุกด้าน ก่อนการอบรมมีระดับมาก (𝑥̅ 4.34, SD.0.75) ภายหลังการอบรม
มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เช่นกัน (𝑥̅ 4.30, SD.0.73)
การติดตามภายหลังการอบรม 4 สัปดาห์ (24 วัน) การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ทาให้ อสม. มีความสนิทสนม
กัน รับฟังกันมากขึ้น มีความเข้าใจกันและให้ความช่วยเหลือกันดีมาก อสม. ได้ทาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมวิถีไทยเชิงพุทธ
ไปใช้ทาให้มีความสบายกาย สบายใจ ได้สวดมนต์ทาสมาธิทุกวัน การพัฒนาภาวะผู้นาแห่งการรับใช้ และการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมสามารถนาไปใช้กับหน่วยงานบริการสุขภาพทุกระดับได้
คาสาคัญ : การพัฒนาภาวะผู้นา, การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม, ผู้นาแห่งการรับใช้
Abstract
Action Research aimed to study the general concept direction for leadership development of
holistic health care of volunteers. The objectives specific: 1. to study the way of life and the work of
village health volunteer, 2. create an ideology of volunteerism in leadership for service, and 3. to provide
develop volunteer of holistic health care knowledge in Buddhist Thai ways.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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The target group were 16 persons. 4 phases: 1. study concepts, theories, and general
information questionnaires, 2. leadership and holistic health care designed to achieve 3. Objectives. Phase
2: to practice registration, answering the preliminary assessment, job opening, objectives informing,
introducing, and activities. Phase 3: post-activities evaluation, and phase 4: follow-up evaluation after
activities for 4 weeks (24 days). The quantitative analysis was analyzed by quantifying percentage, 𝑥̅ , SD.
after development.
Research results: There were 16 persons was 100%, age 56-60 years old 25.00% and 60 years
old was 43.75% Buddhism, marital status was 62.50%, and primary education was 50.00%. The period
a volunteer was 1-5 years was 37.50%, maximum 30 years old, minimum was two months, the status in
the community being a village / community committee members 75.00%, and has previously received 2
awards was 12.50%. Good health and no disease was 43.75%, disease was 56.25%, and including high
blood pressure, diabetes, heart disease, but everyone can control it.
There was leadership in the all service aspects before training was at quite a high level 𝑥̅ =3.44,
SD.= 0.55, after the training had was at a high level 𝑥̅ = 3.56, SD.= 0.60.
Holistic health care all aspects before the training was at a high level 𝑥̅ = 4.34, SD.= 0.75 and
after the training also was at a high level 𝑥̅ =4.30, SD.= 0.73.
The follow-up after the training 4 weeks (24 days) of this workshop. found that the village health
volunteers have a close relationship, more listen to each other, understanding, very helpful, and village
health volunteers had applied for holistic health care in the Thai Buddhist ways, making them feel
comfortable and be able to chant and meditate every day. The development of service in holistic health
care can be applied to all health service desks.
Keywords: Leadership development, holistic health care, Leader of service
บทนา
ผู้ น าเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ต่ อ ความส าเร็ จ ของงาน
เพื่อให้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามที่กาหนดรวมทั้งการสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ างบุ ค คลในองค์ ก ารภาวะผู้ น าจึ งเป็ น
กระบวนการอิทธิพลที่ช่วยให้กลุ่มสามารถบรรลุเป้าหมายซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นการให้ความไว้วางใจ
และเชื่อมั่นในตัวผู้นาเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ความน่าเชื่อถือได้มาก
ที่ สุ ด ในความพอใจของบุ ค คลในองค์ ก ารรวมถึ ง การสื่ อ
ความหมายที่มีประสิทธิผลที่กล่าวนี้เป็นกุญแจสาคัญในการ
เอาชนะความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นของคนในองค์การ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
เป็นกาลังสาคัญด้านสุขภาพรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการดูแ ลสุ ขภาพของตนเอง ครอบครั ว
และชุมชน ประเทศไทยได้มีการจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตามนโยบายสาธารณสุขมูลฐานมาเกือบห้าทศวรรษโดยให้
อสม. เป็นแกนนาหรือผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม
สุขภาพอนามัยมีบทบาทสาคัญในการประสานงานกับกลุ่ม
ผู้นาชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกระตุ้นให้มีการ
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วางแผนและด าเนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นางานสาธารณสุ ข ของ
หมู่บ้านชุมชนแนะนาเผยแพร่ความรู้แผนงานและประสาน
กิจกรรมพัฒนาสาธารณสุขตลอดจนให้บริการสาธารณสุข
ด้านต่างๆแก่ประชาชนในชุมชนอย่างใกล้ชิด อสม.จึงนับว่า
เป็ นทรัพ ยากรบุค คลที่ สาคัญ ด้านสุขภาพในชุม ชนซึ่ งเป็ น
บุคคลที่ชาวบ้านในพื้นที่ยอมรับและเชื่อถือมีความสมัครใจ
และเต็มใจช่วยเหลือชุมชนด้วยความเสียสละและมีความ
คล่ อ งตั ว ในการประสานงานเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ในด้ า นการ
พัฒนาสุขภาพและการพัฒนาชุมชน
ผู้ วิจั ย จึ งมี ค วามสนใจในการพั ฒ นาภาวะผู้ น า
ของ อสม. ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อให้สามารถ
นาไปใช้กับตนเองครอบครัวและสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและการทางานของอสม.
2. เพื่ อ สร้างอุ ด มการณ์ ข อง อสม. ในการเป็ น
ผู้นาแห่งการรับใช้
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3. เพื่อพัฒ นา อสม. รู้จักการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมวิถีไทยเชิงพุทธ
ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตาม
แนวคิดของ สุภางค์ จันทวานิช (2542) และกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพตามแนวคิดของ Kemmisและ Mc Tagast (1990)
ซึ่งแบ่งการดาเนินการออกเป็น 4 ระยะ
ระยะที่ 1 ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี อ อกแบบ
ทดสอบถามข้อมูลทั่วไปการมีภาวะผู้นาและการดูแลสุขภาพ
แบบองค์ ร วมออกแบบกิ จ กรรมเพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
เฉพาะทั้ง 3 ข้อ
ระยะที่ 2 ปฏิ บั ติ มี ก ารลงทะเบี ย นตอบ
แบบสอบถามเบื้องต้นเปิดงานแจ้งวัตถุประสงค์แนะนาตัว
แบ่งกลุ่มเพื่อทากิจกรรม
ระยะที่ 3 ประเมินผลหลังทากิจกรรม
ระยะที่ 4 ติดตามประเมินผลหลังทากิจกรรม
4 สัปดาห์ (24 วัน)
พื้นที่วิจัยและกลุ่มตัวอย่าง
พื้นที่วิจัย และกลุ่มตัวอย่างเลือกโดยวิธีการแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข องการวิจัยและสามารถปฏิบัติ
ได้จริงในพื้นที่ได้แก่ชุมชนหนองใหญ่เทศบาลนครขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมาย คือ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน อสม. ที่ยังปฏิบัติหน้าที่ทุกคนจานวน 16 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบลงทะเบียน
2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปจานวน
19 ข้อ
ส่ ว นที่ 2 แบบวั ด ภาวะผู้ น าของ อสม .
จานวน 15 ข้อ โดยมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ
0 = ไม่เป็น
1 = น้อยมาก
2 = น้อย
3 = ค่อนข้างน้อย
4 = มาก
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้านร่างกาย ด้านจิตใจด้าน

สังคม และด้านจิตวิญ ญาณ จานวน 15 ข้อโดยมีเกณฑ์ใน
การเลือกตอบแบ่งเป็น 5 ระดับ
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
4 = มาก
5 = มากที่สุด
เพื่อประเมินก่อนและหลังปฏิบัติกิจกรรม
1) กิจกรรมที่ 1 เส้นทางชีวิตการเป็น
อสม. เครื่องมือประกอบด้วย (1) แนวทางการหยุดพิจารณา
ในการเข้ามาทาหน้าที่เป็น อสม. (2) กระดาษ และปากกา
เพื่อใช้ในการวาดภาพ และเขียน
2) กิจกรรมที่ 2 “ คิดโลโก้การแสดง
สัญลักษณ์กลุ่มและการวางแผน” เครื่องมือประกอบด้วย
ริบบิ้นลวด กระดาษ ปากกา ไข่ กระดาษห่อกระดาษทิชชู่
ไม้เสียบลูกชิ้น และยาง
3) กิจกรรมที่ 3 “การดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมวิถีไทยเชิงพุทธ” เครื่องมือประกอบด้วยกระดาษ
ปากกา ฟลิปชาร์ท และปากกาเมจิก
4) กิ จ กรรมการ “ฝึ ก ปฏิ บั ติ บ ริ ห าร
ร่างกายบริหารจิตใจการคิดเชิ งบวกการสัม ผัส และการ
รับประทานอาหารให้สมดุลกับสาหรับร่างกาย” เครื่องมือ
ประกอบด้ วยวิ ท ยากรคู่ มื อ ตั ว อย่ างสมุ น ไพร ผั ก พื้ น บ้ า น
ที่หาง่าย
5) กิ จ กรรม “จุ ด เที ย นอุ ด มการณ์ ”
เครื่องมือประกอบด้วยเทียนพร้อมกรวย ไฟแช็ค เนื้อเพลง
CD ดนตรีประกอบเพลง ไมโครโฟน และเครื่องเสียง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามโดยทา pre-test
ก่อนการอบรม และ post test ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม
2) เก็บจากผลงานการทากิจกรรมทุกกิจกรรม
ของ ตัวแทนของ อสม.ทั้ง 3 กลุ่มและ สังเกตการณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วม และมีส่วนร่วมการติดตามผล 4 สัปดาห์โดยการใช้
โทรศัพท์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ ใช้ ส ถิ ติ
จานวน ร้อยละ ตัวกลาง (𝑥̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)
ค่าสูงสุด ต่าสุด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์
ตามเนื้อหาตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยการวิเคราะห์ 3 เส้า
คือ การสอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้องจากต่างคน
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2) ต่างเวลา และต่างสถานที่เพื่อความมั่นใจว่า
เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
สรุปผลการวิจัย
1) จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ทั่ ว ไป เพื่ อ ศึ ก ษาแนว
ทางการพั ฒนาภาวะผู้นาในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ของ อสม. ชุมชนหนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น
ข้อมูลทั่วไป อสม.จานวน 16 คน (ร้อยละ
100.00) เพศชาย 4 คน (ร้อยละ 25.00) เพศหญิ ง 12 คน
(ร้อยละ 75.00)
อายุ ส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 56-60 ปี (4 คน
ร้อยละ 25.00) รองลงมา คื อ ช่วงอายุ 51 ถึง 55 ปี และ
76-80 ปี (จานวนเท่ากันคือ 3 คนร้อยละ 18.75) อายุต่าสุด
44 ปี (1 คนร้อยละ 6.25) อายุ สูงสุ ด 76 ปี (3 คนร้อยละ
18.75) อายุ เฉลี่ ย 66.13 ปี ผู้ ที่ มี อ ายุ เกิ น 60 ปี ขึ้ น ไปมี
จานวน 7 คน (ร้อยละ 43.75)
ลาดับการเกิด ส่วนใหญ่เป็นลูกคนรองหรือ
ลูก คนกลาง 8 คน (ร้ อ ยละ 50.00) รองลงเป็ น ลู ก คนเล็ ก
หรือลูกคนสุดท้าย (6 คนร้อยละ 37.50)
การนับถือศาสนา อสม. ทั้ง 16 คน (ร้อยละ
100.00) นับถือศาสนาพุทธ
สถานภาพ ส่วนใหญ่สมรส 10 คน (ร้อยละ
62.50) รองลงมาคือหม้าย (5 คน ร้อยละ 31.25)
ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่จบประถมศึกษา
(8 คน ร้อยละ 50.00) รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนต้น (5 คน
ร้อยละ 31.25)
อาชีพหลัก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไปและทางานบ้านเท่ากัน (อย่างละ 5 คนร้อยละ 31.25)
รองลงมาคือค้าขาย และเกษตรกรรมจานวนเท่ากัน (3 คน
ร้อยละ 18.75)
รายได้เฉลี่ย ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
500-1000, 2501-3,000 และ 9,501-10,000 (อย่างละ 3 คน
ร้อยละ 18.75) รายได้ต่าสุดคือ 500 บาทสูงสุด 1,5000 บาท
ต่อเดือน
สถานะทางการเงิน ส่วนใหญ่ มี เงิน ใช้จ่ าย
อย่ า งพอเพี ย ง และมี เ หลื อ เก็ บ (7คนร้ อ ยละ 43.75)
รองลงมาคือต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด และอดออม (5 คน
ร้อยละ 31.25) และไม่พอใช้ต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อการใช้จ่าย
(4 คนร้อยละ 25.00)
ระยะเวลาการทางานเป็น อสม. ส่วนใหญ่
ทางานมา 1-5 ปี (6 คน ร้อยละ 37.50) รองลงมา 16 - 20 ปี
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(4 คนร้อยละ 25.00) 6-10 ปีและ 25-30 ปีเท่ากัน (2 คน
ร้อยละ 12.50) ระยะเวลาทางานสูงสุด 30 ปี (1 คนร้อยละ
6.25) ต่าสุดทางานน้อยกว่า 1 ปีคือ 2 เดือน (1 คนร้อยละ
6.25) อบรมเมื่อ 24 - 28 สิงหาคม 2563
ช่วงวัน ในการปฏิ บั ติงาน อสม. ส่วนใหญ่
ท างานในเวลาราชการ (7 คน ร้ อ ยละ43.75) ท างานวั น
เสาร์- อาทิตย์ 5 คน (ร้อยละ 31.25) และทาทุกวัน 4 คน
(ร้อยละ 25.00)
ช่วงเวลาในการทาหน้าที่ อสม. ส่วนใหญ่
ทางานช่วงเวลา 09.00 น.-11.00 น. (8 คน ร้อยละ 50.00)
รองลงมาคือทางานมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน (6 คน ร้อยละ
37.50)2-4 ชั่วโมงต่อวัน มี 1 คน (ร้อยละ 6.25) ที่ทางาน
ช่วง 17.00 น. - 20.00 น.
สถานภาพการเป็ น ผู้ น าชุ ม ชนด้ า นอื่ น ๆ
ส่ ว นใหญ่ เป็ น กรรมการหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน (12 คน ร้ อ ยละ
75.00) เป็นสมาชิก อปท. 2 คน (ร้อยละ 12.50) ไม่ได้เป็น
2 คน (ร้อยละ 12.50)
ภาระในครอบครัว ส่ ว นใหญ่ มี ภ าระเลี้ ย ง
ลูก/หลาน (7 คนร้อยละ 43.75) รองลงมาคือทางานหาเงิน
เลี้ยงคนในครอบครัว (6 คน ร้อยละ 37.50) เลี้ยงดูพ่อแม่
ตนเอง หรือพ่อแม่สามี และไม่มีภาระจานวนเท่ากันอย่างละ
3 คนละ (ร้อยละ18.75)
รางวัลที่ได้รับ มี อสม. จานวน 14 คน (ร้อยละ
87.50) ที่ ไ ม่ เคยได้ รั บ รางวั ล ผู้ ที่ เ คยได้ รั บ รางวั ล มี 2 คน
(ร้อยละ 12.50)
ผู้ ที่ ได้ รับ รางวัล บุ ค คลที่ 1 เพศหญิ ง อายุ
53 ปี ได้รับรางวัล อสม. ดีเด่นระดับตาบล 2 ครั้ง คือ ในปี
พ.ศ.2561 และ ปี พ .ศ. 2562 หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ร างวั ล คื อ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ประวัติ เป็ น ลูก คนกลาง สถานภาพสมรส
นับ ถือศาสนาพุ ทธ อาชีพ ค้าขาย และเกษตรกรรมรายได้
เฉลี่ย 15,000 บาทต่อเดือน ระดับการศึกษา ปวส. มีเงินใช้
จ่ายเพียงพอเหลือเก็บเป็น อสม. มา 20 ปี ทางาน วันเสาร์–
อาทิ ต ย์ ช่ วงเวลา 9.00 น. – 11.00 น. และเป็ น กรรมการ
หมู่บ้านด้วยมีโรคประจาตัว คือ ไขมันในเลือดสูง แต่สามารถ
ควบคุมได้
ผู้ที่เคยได้รับรางวัลบุคคลที่ 2 เพศหญิงอายุ
76 ปี เป็ น ลู ก คนเล็ก สถานภาพหม้ าย นั บ ถือ ศาสนาพุ ท ธ
การศึกษาประถมศึกษา อาชีพหลักทางานบ้าน รายได้เฉลี่ย
ต่ อ เดื อ น 1,000 บาทต่ อ เดื อ น ต้ อ งใช้ จ่ ายอย่ างประหยั ด
และอดออม ท างานเป็ น อสม. มา 30 ปี ท างานทุ ก วั น
ช่วงเวลา 09.00 น. -11.00 น. เป็นกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน
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ภาระภายในครอบครัวเลี้ยงหลาน การฝึกอบรมได้รับการ
ฝึกอบรมการดูแล ผู้ป่วยระยะสุดท้ายหน่วยงานที่จัด
เทศบาลนครขอนแก่ น โรคประจ าตั ว คื อ เบาหวานแต่
สามารถควบคุมได้
ประวัติการฝึกอบรมที่สาคัญ อสม. ทั้ง 16 คน
(ร้ อ ยละ 100.00) เคยได้ รั บ การอบรมได้ แ ก่ 1. การดู แ ล
ผู้สู งอายุ 2. การดู แ ลผู้ป่ วยประคั บ ประคองระยะสุ ด ท้ า ย
3. กฎหมายสุขภาพเพื่อประชาชนหน่วยงานที่จัดคือเทศบาล
นครขอนแก่น และได้เข้าร่วมโครงการพระราชดาริเกลือไอโอดีน
และมะเร็งเต้านมร่วมกับ วิท ยาลัยบั ณ ฑิ ตเอเซีย โดยจัด ที่
ศูนย์พัฒนาสาธารณสุขที่ 5 เทศบาลนครขอนแก่น
ภาวะสุขภาพและร่างกาย มี อสม. จานวน
7 คน (ร้อยละ 43.75) ที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจาตัว
ส่วนอีก 9 คน (ร้อ ยละ 56.25) มีโรคประจาตัว ส่วนใหญ่
เป็นโรคความดันโลหิตสูง 5 คน (ร้อยละ 31.25) รองลงมา
คือ ไขมันในเลือดสูง 4 คน (ร้อยละ 25.00) เบาหวาน 3 คน
(ร้อยละ 18.75) โรคหัวใจ 2 คน (ร้อยละ 12.50) อื่นๆ คือ
ขี้ลืม 1 คน (ร้อยละ 6.25) ซึ่งบางคนเป็นมากกว่า 1 อย่าง
คือ เป็นทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ บาง
คนเป็นความดันโลหิตสูง และไขมันสูงร่วมด้วย
การควบคุมโรค อสม. ทั้ง 16 คน (ร้อยละ
100.00) ตอบว่าสามารถควบคุมโรคได้
2) ภาวะผู้นาของ อสม. ในภาวะผู้นาแห่งการ
รับใช้ (ก่อนการอบรม)
อสม.ที่ เป็ น ตั ว แทนเข้ า รั บ การอบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ การในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ เป็น ผู้ ที่ มีภ าวะผู้ นาแห่ งการ
รั บ ใช้ ทุ ก ด้ า นอยู่ ใ นระดั บ ค่ อ นข้ า งมาก และมากมี เพี ย ง
3 ราย (ร้อยละ 18.75) ที่อยู่ระดับน้อย ด้านคิดก่อนทา และ
มีการวางแผน ระดับน้อยด้านการมีคุณธรรมในการดาเนิน
ชีวิต การเปิดกว้างต่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบและการติดตาม
ข่าวสารความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นเท่ากันอย่างละ 1
คน (ร้อยละ 6.25)
3) การปฏิ บั ติเกี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพแบบ
องค์รวม ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านจิต
วิญญาณ (ก่อนการอบรม)
ตั ว แทน อสม . ที่ เ ข้ า รั บ การอบ รมเชิ ง
ปฏิบัติการในครั้งนี้มีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งด้าน
ร่างกายด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมากที่สุดมาก และปานกลาง
ด้านร่างกาย ที่ระดับน้อยที่สุดมีเพียง 1 ราย
(ร้อยละ 6.25) ในเรื่องการออกกาลังกาย หรือเล่นกีฬา หรือ

ทางานบ้าน ทาสวน หรืองานอาชีพแต่ละครั้งใช้เวลาอย่าง
น้อย 20 - 30 นาที
ด้านจิตใจ อยู่ในระดับน้อย 1 ราย (ร้อยละ
6.25) ในเรื่องเมื่อไม่สบายใจมาก มั กปล่อยวางได้โดยไม่คิด
หมกมุ่นกับเรื่องที่ทาให้ไม่สบายใจ และอีก 1 ราย (ร้อยละ
6.25) มีระดับน้อยที่สุดในเรื่องการใช้วิธีคลายเครียด โดย
การสวดมนต์ นั่งสมาธิ
ด้ า นสั ง คม มี เพี ย ง 1 ราย (ร้ อ ยละ 6.25)
ที่อยู่ระดับน้อยที่สุดใน ด้านการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนบ้าน
เช่น ไปงานบุญ งานแต่ง เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมต่างๆ
เป็นต้น
4) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะ
ข้อที่ 1 ทราบวิถีชีวิตและการทางานของ
อสม.
ได้จัดกิจกรรมที่ 1 “เส้นทางชีวิตการเป็น
อสม.”
การประเมิ น ผล จากผลงานและ
การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
ประธานกลุ่ ม ได้ ท าหน้ า ที่ โดยเล่ า
ชีวิตการทางานของตนเองซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุ่มตั้งใจฟัง
เป็นอย่างดีทั้ง 3 กลุ่มภายหลังจากที่สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
พูด เสร็จผู้ ฟั งทุ ก คนแสดงความยิน ดีจั บมื อกั น นับ ว่าบรรลุ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ งไว้ คื อ 1. ได้ ห ยุ ด พิ จ ารณาตนเอง
ในการเข้ ามาท าหน้ าที่ อสม. 2. แลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ ซึ่งกัน และกั น 3. ฝึ กการรับฟั งซึ่งกันและกั น
และ 4. เกิดความเข้าใจ และให้ความช่วยเหลือกันดียิ่งขึ้น
ข้อ 2 สร้างอุดมการณ์ของอสมในการเป็น
ผู้นาแห่งการรับใช้
ได้ จัดกิจกรรมที่ 2 “คิดโลโก้การแสดง
สัญลักษณ์กลุ่มและการวางแผนงาน”
การประเมิ น ผล จากผลงานการ
สังเกตการณ์ แบบไม่มีส่วนร่วม ประธานกลุ่มได้ให้สมาชิก
ช่ ว ยกั น คิ ด สโลแกน และโลโก้ (เอกลั ก ษณ์ ป ระจ ากลุ่ ม )
ปรากฏว่าสมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันออกความคิดเห็นดีมาก
มี ก ารร้ อ ยเรี ย งสโลแกนให้ ก ระชั บ และสร้ า งโลโก้ ห รื อ
เอกลักษณ์ประจากลุ่มโดยพับริบบิ้นลวดสี ให้สอดคล้องกับ
สโลแกนของกลุ่มด้วยความตั้งใจ และบอกความหมายของ
เอกลักษณ์ที่พับทุกคนทากันอย่างสนุกสนาน
แม้ แต่กิจกรรมการวางแผนงานห่ อ
ไข่ เมื่อปล่อยร่วงลงพื้นแล้วไข่ต้องไม่แตก สมาชิกทุกกลุ่ม
ก็ช่วยกันวางแผนออกแบบห่อไข่อย่างทะนุถนอม ปกป้อง
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เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ไ ข่ แ ตกพอปล่ อ ยไข่ ต กลงพื้ น สมาชิ ก ทุ ก กลุ่ ม
ก็ช่วยกันลุ้น และแกะกระดาษออกดูด้วยความระมัดระวัง
เมื่ อ พบว่ า ไข่ ไ ม่ แ ตก สมาชิ ก ทุ ก คนในกลุ่ ม ต่ า งเหตุ ด้ ว ย
ความดีใจซึ่งประสบความสาเร็จทั้ง 3 กลุ่ม
นับว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
คือสมาชิกทุ กคนในกลุ่ม 1. มีส่วนร่วมในการคิดพิจารณา
2. เกิดความรักความสามัคคี 3. รวมพลังสร้างสรรค์ผลงาน
ข้อ 3 เพื่ อให้ อสม. รู้จักการดูแลสุ ขภาพ
แบบองค์รวมวิถีไทยเชิงพุทธ
ได้ จั ด กิ จ กรรมที่ 3 “การดู แ ลสุ ข ภาพ
องค์รวมวิถีไทยเชิงพุทธ”
การประเมินผล จากผลงานและการ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมทั้ง 3 กลุ่ม มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมวิถีไทยเป็นอย่างดี
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพแบบ
องค์รวม
การบริ ห ารร่ า งกาย ก่ อ นการฝึ ก
บริ ห ารร่ า งกาย วิ ท ยากรได้ ถ าม อสม. ทุ ก ท่ า นว่ า ใครมี
อาการเจ็ บ ปวดที่ คอ บ่ า ไหล่ แขน มื อ หลั ง เอว เข่ า
หรื อ ไม่ ปรากฏว่ าทุ ก ส่ ว นของร่ างกายที่ วิ ท ยากรถามนั้ น
อสม. แต่ละท่านมีอาการปวดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งรวม
แล้วทั้ งหมดที่ ร่วมฝึ กปฏิ บัติ 17 คน มีอ าการปวดทุก ส่วน
ของร่างกายตั้งแต่ คอ บ่า ไหล่แขน มือ หลัง เอว และเข่า
การประเมิ น ผล การฝึ ก ปฏิ บั ติ
บริหารร่างกาย เพื่อให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นทุกส่วนกลับเข้าที่
แก้อาการปวด คอ บ่า ไหล่ แขน มือ หลัง เอว และเข่า
จากการสั ง เกตการณ์ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม
อสม. ทุกคนตั้งใจปฏิบั ติและจดจาท่าทางการบริห ารส่วน
ต่างๆของร่างกาย เพื่อจะนาไปใช้ผลเป็นอย่างไรจะติดตาม
ประเมินอีกครั้งภายหลัง 2-4 สัปดาห์
การบริหารจิตใจ
การประเมินจากการสังเกต ดู อสม. ทุกคน
สงบ ใบหน้าผ่องใส
จากการสอบถาม ทุกคนโล่งสบาย หายใจ
สะดวกสงบ สบายใจดีขึ้น
การคิดเชิงบวกและการสัมผัส
การประเมินผลโดยการสอบถาม อสม. ทุกท่าน
รู้สึกดีใจมาก และการสัมผัส สามารถรับรู้ถึงความอบอุ่นได้
การรับประทานอาหารให้สมดุล
การประเมิ น โดยการสั งเกต อสม. แต่ ล ะ
ท่านพยักหน้าด้วยความเข้าใจจากการซักถามอสม. แต่ละ
ท่านให้คาตอบว่า“เนื้อสัตว์ฉันก็กินผักผลไม้ก็กินทุกมื้อ มิได้
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ขาด” ภายหลังการฝึกปฏิ บัติวิทยากรได้สรุปว่า “คนเราถ้า
รู้ จั ก บริ ห ารร่ า งกาย บริ ห ารจิ ต ใจคิ ด เชิ ง บวก และรู้ จั ก
รับประทานอาหารให้สมดุลแล้วโรคภัยไข้เจ็บไม่มี และนี่คือ
สุดยอดแห่งการดูแลสุขภาพ”
จากการประเมินโดยการสังเกต อสม. ทุกท่าน
พยักหน้าด้วยความเข้าอกเข้าใจ และบอกว่า
“จะนาไปใช้” ผลเป็นอย่างไรผู้วิจัยจะติดตาม
อีก 2-4 สัปดาห์
กิจกรรมที่ 4 “จุดเทียนอุดมการณ์”
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความประทับใจเกิด
ความร่วมแรงร่วมใจในการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะทั้ง 3 ข้อ
จากการประเมินผล โดยการสังเกตการแบบ
มีส่วนร่วมนับเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจมาก
สรุป ภาพรวมของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
1. เป็ น การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมที่ เป็ น รู ป ธรรม
อสม. ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการคิ ด พิ จ ารณาและตั ด สิ น ใจ
ในการเลือกผู้นา ผู้ทาหน้าที่ เลขา ผู้นาเสนอผลงาน (โฆษก)
และการเป็นสมาชิกกลุ่มด้วยความ เต็มใจ
2. ประธานกลุ่มเลขาโฆษก และสมาชิกทุก
กลุ่มได้ร่วมมือกันคิดตั้งชื่อกลุ่มและทากิจกรรมทุกกิจกรรมที่
วิทยากรมอบหมายด้วยความกระตือรือร้นตั้งใจเป็ นอย่าง
มาก และสนุกสนานครื้นเครงไปด้วยกัน
3. ได้ ผ ลงานแต่ ล ะอย่ างออกมาอย่ า งเป็ น
เรื่องราวพร้อมที่จะโชว์ให้สังคมกลุ่มใหญ่ได้รับรู้
4. การอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารในครั้ งนี้ ได้ ดึ ง
พลั งภายใน ทั้ งด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ ความรั ก ความ
สามัคคีกลมเกลียวเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันออกมาใช้อย่างเป็น
รูปธรรม
5. เป็นการอบรมอย่างสนุกสนานผ่อนคลาย
ไม่ห นักด้านวิชาการเกินไปนั บว่าเหมาะสมกับเพศและวัย
ของ อสม. ทุกท่าน
การประเมินภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม Post test
1. ภาวะผู้นาของ อสม. ในภาวะผู้นาแห่ง
การรับใช้ ตัวแทน อสม. มี ภาวะผู้น าในการรับใช้ทุ กด้าน
ส่วนใหญ่ อ ยู่ในระดั บ มากและค่อ นข้ างมากมี เพี ยง 2 ราย
(ร้อยละ 12.50) ที่อยู่ในระดับน้อยด้านการขอโทษเมื่อทา
ผิ ด พลาดที่ อ ยู่ ระดั บ น้ อ ยด้ านรู้ จั ก ฟั งและพู ด เพื่ อ ช่ ว ยลด
ความทุกข์ของคนอื่นมีเพียง 1 ราย (ร้อยละ 6.25) ด้านการ
ฟังคนอื่นจนจบไม่ขัดจังหวะหรือขัดคอการพูดของใครทาไม่
เป็น 1 ราย (ร้อยละ 6.25) ระดับน้อย 1 ราย (ร้อยละ 6.25)
และการติ ด ตามข่ า วสารความเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ ที่ เกิ ด
ขึ้นอยู่ในระดับน้อยเพียง 1 รายละ (ร้อยละ 6.25)
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2. การปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพ
แบบองค์รวมด้านร่างกายด้านจิตใจด้านสังคมและด้านจิต
วิญญาณ
ตัวแทน อสม. ภายหลังเข้ารับการอบรม
เชิ งปฏิ บั ติ ก าร มี ก ารดู แ ลสุ ข ภาพแบบองค์ ร วม ทั้ งด้ า น
ร่างกายด้านจิตใจด้านสังคมและด้านจิตวิญญาณส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมากที่สุด มากและปานกลาง
ด้านสังคม การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
ที่สุดเพียง1 ราย (ร้อยละ 6.25) ในด้านการพบปะสังสรรค์
กับเพื่อนบ้าน เช่น ไปงานบุญ งานแต่ง เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชมรมต่ า งๆ 1 ราย (ร้ อ ยละ 6.25) ด้ า น อสม. และเพื่ อ น
บ้านมีการช่วยเหลือกันและกัน
3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อน และหลัง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
3.1 ภาวะผู้น าของ อสม. ในภาวะผู้น า
แห่งการรับใช้
ในภาพรวมทุกด้านการมีภาวะผู้นา
แห่ งการรั บ ใช้ ข อง อสม. ชุ ม ชนหนองใหญ่ เทศบาลนคร
ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นก่อนอบรมเชิงปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ย
ระดับค่อนข้างมาก (𝑥̅ = 3.47, SD.=0.55) ภายหลังการอบรม
มีค่าเฉลี่ยระดับมาก (𝑥̅ = 3.56, SD.=0.60)
3.2 การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมด้านร่างกายด้านจิตใจด้านสังคมและด้านจิต
วิญญาณ
โดยภาพรวมของการดู แ ลสุ ข ภาพ
แบบองค์ รวมทุ ก ด้ า นก่ อ นการอบรมมี ค่ าเฉลี่ ย ระดั บ มาก
(𝑥̅ = 4.34, SD.=0.75) ภายหลังการอบรมมีค่าเฉลี่ยระดั บ
มากเช่นกัน (𝑥̅ = 4.30, SD.=0.73)
4. การติดตามภายหลังอบรมเชิงปฏิบัติการ
4 สัปดาห์ (24 วัน)
โดยการโทรศัพท์สัมภาษณ์ประธานกลุ่ม
ทั้ง 3 กลุ่มจาก 2 ใน 3 กลุ่มพบว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในครั้งนี้ทาให้ อสม. มีความสนิทสนมกันมากขึ้นรับฟังกัน
มากขึ้ น มี ค วามเข้ าใจกั น และให้ ค วามช่ วยเหลื อ กั น ดี ม าก
โดยเฉพาะวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ทางสาธารณสุขจะมาตรวจศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชนต้องร่วมแรงร่วมใจกันทางานอย่างหนักที่อบรม
บริหารร่างกาย บริหารจิตใจ คิดเชิงบวก การสัมผัส และการ
กินอาหารให้สมดุลได้นาไปใช้โดยเฉพาะเวลาปวดเมื่อยเจ็บ
ขัดที่ใดบริหารตามที่ได้ฝึกรู้สึกว่าได้ผลดี หลังจากฝึกมารู้สึก
สบายอก สบายใจได้สวดมนต์ ทาสมาธิทุกวัน

สรุ ป การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งแนว
ทางการพัฒนาภาวะผู้นาของ อสม. ในการดูแลสุขภาพแบบ
องค์ รวมในครั้งนี้ นับ ว่าเป็ นประโยชน์แ ก่ อสม. ที่ ได้ มีก าร
เตรีย มความพร้ อ มเรื่อ งผู้ น าแห่ งการรับ ใช้ โดยมี กิ จ กรรม
เส้นทางชีวิตการเป็น อสม. กิจกรรมการคิดโลโก้การสร้าง
สัญลักษณ์ประจากลุ่มกิจกรรมการวางแผนห่อไข่ ซึ่งทาให้
อสม. ทุกคนทุกกลุ่มมีความเข้าใจซึ่งกัน และกันรู้จักรับฟัง
กั น เมื่ อ ถึ งเวลาที่ จ ะมี ก ารตรวจ ศู น ย์ ส าธารณสุ ข มู ล ฐาน
ชุมชนก็มีการวางแผนร่วมแรงร่วมใจกันพร้อมกับการตรวจ
อย่ างเต็ ม ที่ กิจ กรรมการดู แลสุข ภาพแบบองค์ รวมวิถีไทย
เชิงพุทธและการฝึกปฏิบัติธรรมให้ อสม. ที่เข้ารับการอบรม
เกิ ดความมั่ นใจน าไปใช้ ในการปฏิ บั ติกับ ตนเองครอบครัว
และช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชนได้
อภิปรายผลการวิจัย
1. ภาวะผู้น าแห่ งการรับ ใช้ข อง อสม.จากการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการอบรม ก่อนการอบรม
มี ค่ า เฉลี่ ย ในภาพรวมทุ ก ด้ า นอยู่ ใ นระดั บ ค่ อ นข้ า งมาก
(𝑥̅ = 3.47, SD.=0.55) ภายหลั ง การอบรมมี ค่ า เฉลี่ ย ใน
ภาพรวมทุกด้านระดับมาก (𝑥̅ = 3.56, SD.=0.60) และจาก
การติดตามภายหลังการอบรม 4 สัปดาห์ (24 วัน) พบว่า
การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ทาให้ อสม. มีความสนิ ท
สนมกั น มากขึ้ น รั บ ฟั งกั น มากขึ้ น มี ค วามเข้ าใจกั น และให้
ความช่วยเหลือกันดีมาก สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ภาวะผู้ น าแห่ ง การรั บ ใช้ ต ามแนวคิ ด ของ (Green leaf,
2002). ที่เสนอว่าผู้นาสามารถพัฒนาตัวเองให้มีภาวะผู้นา
แห่ ง การรั บ ใช้ ไ ด้ (Daft, 2011) สอดคล้ อ งกั บ แนวทาง
การพั ฒ นาภาวะผู้ น าแห่ ง การรั บ ใช้ ข อง Barbuto and
wheeler (2006) (อ้ า งในพี ร เทพ รุ่ ง คุ ณ ากร และคณะ,
2560) และแนวคิดของ keith (2017) รวมถึงเป็นแนวคิดที่
สอดคล้องกับบริบทสังคม และวัฒนธรรมไทยนอกจากนั้นยัง
สอดคล้อ งกับ การวิจัย ของ พี รเทพ รุ่งคุ ณ ากร และคณะ,
(2560) ได้ ศึ ก ษาเรื่อ งภาวะผู้ น าแห่ งการรับ ใช้ ข อง อสม.
กล่ า วถึ งภาวะผู้ น าแห่ งการรั บ ใช้ เป็ น ภาวการณ์ น าของผู้
ปรารถนาให้บริการ และช่วยแก้ปัญหาของผู้อื่นด้วยความ
เต็ม ใจเป็ นความมุ่ งมั่น ในการให้บ ริก ารผู้อื่น ด้วยคุณ ธรรม
จริยธรรม อันเอื้อเฟื้อ และนอบน้อมผู้นาแห่งการรับใช้จึง
เป็นคุณลักษณะทาง จิตใจ และท่าทีจากภายในตัวบุคคลแต่
ละคนซึ่งตามแนวคิดของ (Green leaf, 2002). ภาวะผู้นา
แห่งการรับใช้มี ลักษณะ 10 ประการได้แก่การเป็นผู้ฟังที่ ดี
การเห็นใจผู้อื่น การเยียวยาจิตใจ การตระหนักรู้ในตนการ
โน้มน้าวใจผู้อื่น และการเป็นนักสร้างชุมชนแห่งการพัฒนา
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โดยเฉพาะ อสม. เป็นผู้บริการประจาชุมชนที่มีบทบาทใน
การสร้างเสริม สุ ขภาพภาวะผู้ นาแห่ งการรับ ใช้ จึ งเป็ น สิ่ ง
สาคัญที่จะต้องพัฒนาในตัว อสม. เพื่อสร้างคุณภาพบริการ
ทักษะความสามารถและคุณลักษณะที่พึงปรารถนาในการ
ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนและชุ ม ชนให้ มี สุ ข ภาพที่ ดี และยั ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร, 2560
ได้ ศึ ก ษารู ป แบบการเป็ น ผู้ น าในการดู แ ลสุ ข ภาพเป็ น
กรณี ศึก ษาภาวะผู้ นาแห่งการรับ ใช้ พบว่าระบบการดูแ ล
สุขภาพในปัจจุบันล้มเหลว ไม่ยั่งยืนผู้ป่วยมีความต้องการ
การดูแลที่มีคุณ ภาพสูงที่สุด แต่มีค่าใช้จ่ายน้อยระบบการ
ดูแลสุขภาพ ในปัจจุบันจึงควรมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
ความต้องการของผู้ป่วยในปัจจุบันภาวะผู้นาแห่งการรับใช้
เป็ น รู ป แบบที่ ดี ที่ สุ ด ส าหรั บ องค์ ก รด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพ
เพราะจะเน้นความแข็งแรงของทีมพัฒนาความไว้วางใจและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ในองค์ ก รที่ ดี แ ละความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ให้ บ ริ ก ารและ
ผู้รับบริการดีขึ้น
2. การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวมด้านร่างกายด้านจิตใจด้านสังคมและด้านจิตวิญญาณ
ในภาพรวมการดู แ ลสุ ข ภาพแบบองค์ ร วม
ของ อสม. ชุมชนหนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่ น ทุ ก ด้ า น ก่ อ นการอบรมมี ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ มาก
(𝑥̅ = 4.34, SD.0.75) ภายหลั งการอบรมมี ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ
มากเช่นกัน (𝑥̅ = 4.30, SD.0.73) ซึ่งการอบรมครั้งนี้มี อสม.
เพศหญิ งอบรม 12 คน (ร้อยละ 75.00) มากกว่าเพศชาย
4 คน (ร้อยละ 25.00) สอดคล้องกับการศึกษาของ จุมพล
รามล 2559, (อ้างถึงใน อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ 2560) ที่ศึกษา
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของนักศึกษาชั้นปีที่
1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พบว่านักศึก ษามี
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม อยู่ระดับดีโดยมีเพศที่แตกต่าง
กัน คือ เพศชายกับเพศหญิ ง มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองแบบองค์รวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ด้วยกัน 3 ด้านคือด้านการออกกาลังกายด้าน
การจั ด การความเครี ย ด และด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุ คคล และการติ ด ตามภายหลั งการอบรมเชิงปฏิ บั ติ การ
4 สั ป ดาห์ (24 วั น ) ตั ว แทน อสม. ยั งมี ก ารน าการดู แ ล
สุขภาพแบบองค์รวมไปใช้ทาให้หายปวดเมื่อย สบายกาย
สบายใจเพราะได้ ส วดมนต์ ท าสมาธิทุ ก วัน สอดคล้ อ งกั บ
การศึ ก ษาของ นฤมล ศรี สุ พ รรณ (2556) ที่ พ บว่ า การ
บริห ารร่างกาย บริห ารจิ ตใจการคิ ดเชิ งบวก และการกิ น
อาหารให้สมดุลและโรคภัยไข้เจ็บไม่มี
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป จากการพบในการวิจัยครั้งนี้
1) ควรติดตามพฤติกรรมของ อสม. กลุ่มที่
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการแล้ว ว่ามีภาวะผู้นาแห่งการรับ
ใช้ และการดูแลสุขภาพ ด้านร่างกายในการบ าบัด อาการ
ปวดตามอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเป็นอย่างไร
2) การติดตาม อสม. รายที่มีอาการหลงลืม
เนื่องจากการใช้ผงชูรสจานวนมากว่าได้ทาตาม
คาแนะนาของผู้วิจัยหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร สามารถลด ละ
เลิก การใช้ผงชูรส ได้หรือไม่
2. ข้อเสนอและการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) วิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาภาวะ
ผู้นาและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมใน อสม. กลุ่มอื่นที่ยัง
ไม่เคยเข้ารับการอบรมโดยให้ อสม. ที่เคยได้รับการอบรม
แล้วช่วยประชาพันธ์เพื่อได้กลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น
2) วิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาภาวะ
ผู้ น า และการดู แ ลสุ ข ภาพแบบองค์ ร วมในกลุ่ ม บุ ค ลากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์ฯ
3) วิจัยเชิงปฏิบัติ การเรื่องการลดละเลิกใช้
ผงชูรสกลุ่มแม่บ้าน และผู้ประกอบการอาหารจาหน่ายใน
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